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لجردهههل  إ كلنيههلوهتيهه و  ههل  هه   عاههيشهه ا عاملههلق عاحههاا  منههلتعو تهه  ل اههرتو    هه  عا هه ل  

 ملكه  صهرتهتل عرقه       آةعاكثري  ن ل عنلص  مميزة ل ال ح أصبح  عايرم سب  تكع ل  لف  ج رد أصحلهبل ل 
  خمتلف جملالو عحليلة لكلن  هل عاسهبع عه   إجنلزعهتلدي عا عفاي  ذع عخلصرص فحا سجل   منلتة بالد لعلهب

 عحلمنلتعو عألخ ى   عاق ق عألدىن عاحاا كمل   عخرتعع عاكتلب  لعافنرن لعاململتة ل ل إىل ذاك.
لعايههرم نسههتاي  أن جنهها عاكثههري  هه  عة ت عاسههلبي  عاههي خلف ههل عال ههتال  عأل  يكهه    عههاد  هه  عررع هه  

نتيجهه  عاململيههلو عاملسههك ي . ل هه  هنههل عألث يهه  عاههي أ ههذهل كحرععهها عسههك ي  لأخهه ى  مل  هه  السهه    أل عاتهها ري 
   تي  المل عق عاحاا".لجلء عنرعن حبث  "جرعنب    أ ت عحل لب    ا ري لس    عرمللق عحلمن

احههها  نللاههه    عابحهههو ثالثههه  نهههللت عألل  بملنهههرعن "عحلههه ب لعحلمنهههلتة  صهههالحلن ال يلتحيهههلن"  يهههو 
 د.ل ل ح  فيه عاف لق رصالحلو عحل ب لعحلمنلتة لكيف ينت يلن   ط يع  سا

خ عاملههه عق ل  عحملههرت عاثههلذ عاهههذي جههلء "ههه  عنههرعن " ههه عءة   آ ت عحلهه لب عاحا ههه   سههتر لة  ههه   تيهه
عصهههرت  ر لههه    عاحهههام  عاحهههاا " نللاههه  فيهههه  يهههلة ع نسهههلن عأللىل    تيهههخ عاملههه عق عاحهههاا لكيهههف خاههه  عهههر

لعاتمهان لعاهي ياة عاي سج  انل في ل أسهلرب لتهح  يل هه  هل لصه  إىل تكهب عحلمنهلتة   عراينه  خارع ه عارئ
سهههتم و  ههل  ليههه  لعذ عصههه  فجهه  عاسههالالو  مل ههل   هه و عانهههرعة عأللىل الحهه لب لعانزععههلو عاهههي   هه و  نهه

عاملصرت عاتلتخيي  عاحا    م  عاتسلس  عاز ين ارعدي عا عفاي  عاحا   ل ا ش    في ل عألسهبلب  هذا عحله لب 
ختلفه  ههذا عحله لب   أنهرعع عألسهلح  لعاهاتلع أل علعانزععلو لأنرعع ل كه ن  كهرن دعخليه  أل خلتجيه  لكيهف 

سهههلايب ل  ههه  تهههلذا  ههه  عألعمهههل  عافنيههه  عاهههي صهههرتو انهههل ههههذا عحلههه لب لنتلئج هههل لأ تههههل ن هههل لأز ل هههل لألك  أ 
 عاسلبي  على عحليلة عالجتملعي  لعال تصلدي  لعاسيلسي .

 ها ري لسه    عرملهلق  أ ل عحملرت عاثلاهو فحها جهلء "ه  عنهرعن "شهرعها صهرتي  أل ت عحله ب عأل  يكيه   
فيههه عههاد  هه  عاصههرت عاههي  ر ههح انههل جرعنههب  هه  أ ت عحلهه ب عأل  يكيهه     عستمل  هه عألث يهه     اهه ع عاملزيههز" 

  ا ري لس    عاد    عرمللق عحلمنلتي .
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  ا ري لس    عاد    عرمللق عحلمنلتي .
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عحلمنهلتي عاهذي نملهاا  لعهاة  عتثنهللعختتمه  حبثه  بملهاد  ه  عاترصهيلو عاهي  سهلعاع   عحلفهل  علهى 
 ننالع  ن ل   أعلدة بنلء ك   ل هر مجي   ذع عابلا عرملالء.

 واحلضارة مصطلحان ال يلتقيان: احلرب -1
عاهذي ينقه  بهل عانهلب ألسهبلب خمتلفه  عجتملعيه  أل سيلسهي   نهزععيقري  صهالح عحله ب إىل عاصه عع لعا

ن ل لأسلايب ل لأز ل هل ل  عاملهلدة  لهف عحله لب أ تع سهلبي  لكأل ع تصلدي  أل ديني  ل تلف هذا عانزععلو   أ 
 ههه  أدعة احتههه  عاهههنف  عابقههه ي  ل  يهههب عابهههين عألسلسهههي  المجتمههه    مجيههه   علهههى ععتمملهههلو عابقههه ي  رهههل  سهههببه

عانهرع   عالجتملعيهه  عال تصهلدي  لعاثحلفيهه  لعانفسهي  ال  ههزل  أ تههل أال بملهها   ع ه  طريلهه   ه  عاههز   خلصه  بملهها 
امنههه ت  ههل  ملحهههاو عحليههلة ل اهههرتو أدلعو عاحتهه  عشهههكل ل لأنرعع ههل ف صهههبح   هه  عاحهههرة لعاحههاتة علهههى أحلههلق ع

مبسل لو لعسمل   ه  عألت   كه  أن  كهرن حبجهن  هان عهل  ة كل له  فهلحل لب عاهي سهجل ل انهل عاتهلتيخ عاحهاا 
 ك  أن جنا في ل نرعل  ه  عاتكهل ء   عاملهاة لعاملهاد ل كه  القهجلع  لعافكه  عاملسهك ي عليها أن يلملهب دلتع 

اتكنرارج  عاكبري سلتع  عهاد  ه  عاقهملرب     عز عانص  اك  عايرم لبملا   رت عاصنلع  لعاتحام عإابتزع   
سههبلق عاتسههلح للصههه  ذتل ههه   عاحنلبههه  عاذتيهه  أل  هههل يسههمى عسههلح  عاههها لت عاقههل   لههههذع يههذك ع   عحلههه ب 

عااههلئ عو عأل  يكيهه   نلبل ههل عاذتيهه  علههى  ههايني هريلشههيمل لنكههلزعك  عايههلابنيتل فلههن  عامللريهه  عاثلنيهه  عنهها ل أاحهه 
 لا  في ل عراينتل إىل أطال   ان كلن ع نسلن  ا أستغ ق سنرعو   بنلءهل هكهذع ييه   ك  أال حل لو أ

عابقه   هل  هات ن أن يكهرن إىل ت هلد كهذاك سهج  انهل عاتهلتيخ  ه  عاقتصهيلو عااكتل رتيه  عاهي ع تلكه  نزعه  
 .(1)    غيو نت ى عصحلهبل إىل ع للي  فمل ععالستحرعذ لعاسيا ة لعافك  عاملسك ي عابغيض عاذي 

هذا حمل  بسيا  ع  عحله لب لاننتحه  إىل عللنهب عةخه  لههر عللنهب عرقه ق  ه  عحليهلة لعاهذي يبملهو 
لههههذع  هههل جنهههاا    صهههالح " منهههلتة" لعاهههي  كههه  أن  ملههه   بملهههاة  ملهههلتيف ال  عال هههرتعمحع تعلهههى عأل ههه  ليسههه

 هههرد ع نسهههلن   بنهههلء ععتمملهههلو  تلهههف مجيمل هههل   علهههره   يهههو  كننهههل أن نملههه   عحلمنهههلتة ع هههل " ههه عو ج
منههري "ت ههل  هه  عنههللي  أخهه ى  نعابقهه ي  ل قههم  هههذا مجيهه  عانههرع   عالجتملعيهه  لعال تصههلدي  لعاسيلسههي  ل ههل 

لهكذع لعحلحيح  أن ههذا ع سه ل لو كلنه  عألسهلب  دب، عاحلنرن، عاململتة، عاف  ... ث  عازتعع ، عاتجلتة، عأل
فمههههل خلفتههههه انههههل عحلمنههههلتة تة ال  تر ههههف عنهههها  تيههههخ أل ز هههه   ملههههل لمنههههثهههه  فلحلي  بنههههلء ععتمملههههلو عاحا هههه  لعحلا

 عحلمنلتة عألشرتي     إجنلزعو عألشرتيل. انل ل ل خلفته عاسر  يل إجنلزعوعاسر  ي  هر    
عاقههههملرب ل حههههاي هل رههههل  تلكههههه  هههه   اب ههههرتعمتث عحلمنههههلتي  ل" هههه  عايههههرم عاقههههملرب عرتحمنهههه ة ذعو ع

تث ههل عحلمنههلتي  هه  خههال  نقهه  عاههرع  ء لهههذع  ههل جملهه  عاكثههري  هه  بلههاعن عاملههلق هتههتن إ حر ههلو عان ههر  لعابنههل
ل  لعاتمل يف حبمنهلتهتل مبهل   ذاهك عالهتمهلم ابللنهب عاتملليمه  لعاثحهل  سهرعء   عااتعسهلو عألث يه  لعاثحلفيه  حعاث

صهيل   تها جهذلتهل إىل عصهرت عا عفاي  عاحا    تلهك  منهلتة أ ارعدي   عرتل ف عرتتصص  لابانسب  أل   إ ل
  ب  عاتلتيخ ل ل عاملصرت عاتلتخيي  عرت خ ة.
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أن  ل صنملته عحلمنلتة    إجنهلزعو خلفت هل انهل   بحهلا عملتيه  شلخصه  أل أخه ى لجهاو ط يح هل إىل 
 اهههه  تعرتههههل ف عرتتصصهههه  كثههههريع  ههههل كلنهههه   نههههل  نصههههيب ل  هههه  عحلهههه لب  هههه   هههها ري أل أعمههههل   ههههب لسههههلب 

لعاحاههه  عافنيههه  عاهههي كثهههريع  هههل  ههها  عة تعاثحلفيههه  ينقهههح في هههل عرتتصهههرن  ههه  ههههرعة عرتهههلج ة بسههه    لعرمتلكهههلو 
 .(2)ط يح ل إىل ععمرعلو عخللص  لهكذع فإن  ل  صنمله عحلمنلتة  ا  ا عحل لب 

 قراءة يف أاثر احلروب القدمية مستوحاة من اتريخ العراق القدمي: -8
     ل  طريل     عاز    من ب جذلتهل عميحل ل باأ فيمهل نسهميه عستغ     يلة ع نسلن على عألت 

اباملصهههرت عحلج يههه  عاحا ههه  أل عصهههرت  بههه  عاتهههلتيخ فلاتسهههمي  عأللىل  قهههري إىل عرهههلدة عألسلسهههي  عاهههي عسهههتتا  ل 
ته عأللىل عاههي أ ههذ في ههل  هه  اهه  لأدلع ههه عاههي  الئههن  هه ل   مليقههع نسههلن    يل ههه لههه  عحلجهه  فصههن   ن ههل عة

عاك ههر  لعرالجههص عاصههت ي   هه لى يحيههه  هه  عا هه ل  عابيعيهه  عاحلسههي  لأعتمهها علههى صههيا عحليههرعن لمجهه  عافرعكههه 
حسهينلو علهى أدلع هه عحلج يه  لجذلت عانبل و فكلن بذاك ع نسلن جل ملهل الحهرعو ل ها عسهتالع أن يهاخ  عات

ل سهههمى هههههذا عر  لهههه  أيمنههههل  عاسهههه لم لت لبزع يهههه  يب لعات ههههذيب فصههههن   ن ههههل عافهههر ب لعرحلشههههح لعألاباتقهههذ
بملصهرت  بهه  عاتههلتيخ لذاههك ألن ع نسههلن ق ي تهها في هل إىل عاكتلبهه  عاههي عسههتتا   اتههالي  عألعمههل  عال تصههلدي  
  عر ع ه  عأللىل  ه    رتههل  يهو عكتقههف  ألىل أشهكل ل لهه  عاكتلبه  عاصههرتي    عاابحه  عا عبمله   ه   اينهه  

ق.م( لاههذاك ععتههرو عاكتلبهه   0233 – 0033مجههاة نصهه     ههالد ) عارتكههلء عألث يهه  لعاههي  ملههرد إىل عصهه 
 .(0)عحلا عافلص  بل عصرت  ب  عاتلتيخ لعاملصرت عاتلتخيي  

احهها املبهه   هه ل  لأ ههرع  عابيعهه  دلتع   مههل    يههلة ع نسههلن ففهه  عصهه  عاباليسترسههل لعاههذي يملتههر 
ق عاحههاا  ثهه  خلصهه     نههلطع  هه  عاقهه  دتجههلو عحلهه عتة ل  فلت فملهه أخهه  عصهه  جليههاي "سههن  أ ههرع  عرنههل  

إىل    ل  جاياة  ه   يل هه  عالنتحل ل لإي عن ل  كيل هذا عا  ل  سلعاو ع نسلن   عامل عق لسرتا لفلسا
 تلهف عهه  عر  لهه  عاسههلبح  عاههي كههلن في ههل جل ملههل الحههرو ففهه  هههذا عر  لهه  أصههبح  نتجههل الحههرو  يههو أسههتح  

أل عااههل )عااههر ( لعختههر جمههلالو  ت لعاينههلبي    بيههرو شههياو  هه  عحلجهه كلأل ههل  ااباحهه ب  هه   صههلدت عريههل
زتععهه  نلصههي  عاحمههح لعاقههملري عألسلسههي     ذعئههه ل مللههن  ههاجل عحليههرععو كلأل نههلم أخهه ى الممليقهه   ثلهه  ب

 لعرههلعز لكههذاك  رصهه  إىل صههنلع  عافتههلت عاههي  ملتههر  هه  عاصههنلعلو عركملهه  المجتمهه  عازتععهه  عاحههاا لعليههه
   ه  عاي أخهذو  سهميلهتل لمميزعهتهل عألدلعت عحلمنلتي  عحلمنلتة خال  عاد  ستم و هذا عاتارتعو    ركب ع

 .(4)عة ت عرميزة  ل    نلطع عنتقلتهل ل سب عاتسلس  عاز ين  ل   عامل عق عاحاا 
  نسهههب  ( لهههه%99سهههلن ب ) ل عصهههرت  بههه  عاتهههلتيخ  ههه   يهههلة ع نيحهههات عابهههل ثرن عرهههاة عاهههي شهههغلت

عاملصههرت عاثلنريهه  الملصهه  عحلجهه ي عاحههاا  ملحراهه  إذع أخههذع بن هه  عالعتبههلت عاههز   املصههرت  بهه  عاتههلتيخ فههإن أ ههام 
 ليههرن سههن   منهه ( أ ههل أخهه  عصههرت  بهه  عاتههلتيخ هههر  2عألدىن لهههر عصهه  عةالو عحلصههري  يحههات  تيههخ ب )

 هذا عانسب . ق. م(    هنل نستاي  أن نف ن 0033عص  عارتكلء ليحات  تخيه ب )
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عفتحلتههل إىل عألداه  عرالنه  ق  كه  هنهلع نزععهلو أل أن هذا عانسب  عاكبرية     يلة ع نسلن    عر ن 
 عحلحيحه    ت ل  عحلمنلتة عااريل  رل  تميهز بهه  ه   يهلة بسهيا  كلنه  عاصه عع  عألليل ص ععلو   هذا عر  ل 
 .(0)عاقتصي   نلفمله   عاابيمل  لكيف يست هل ر هاإلنسلن في ل هر ص عع

ناخ  إىل عللنب عاتلتخي      يهلة ع نسهلن انمله    هل لأيه    ه و أ هام عانزععهلو لعاصه ععلو   
 تيههههخ عاملهههه عق عاحههههاا.  قههههري عألداهههه  عاتلتخييهههه  أن عرملههههلذ عحلحيحهههه  الحهههه لب لعانزععههههلو  هههها بههههاأ   عصهههه  فجهههه  

مميهزعو ههذع عاملصه  أن بهالد لعدي عا عفهاي   ق.م( ل ه  أههن 2433 – 0333عاسالالو لعاذي يؤت  حبهالد )
عاحا ه  كلنهه  جمهزأة إىل عههاة سههالالو لمملاهك  سههتحل  ل نفصههل  عه  بملمنهه ل عاههبملض لكلنه    عاغلاههب  ههاخ  

علهههى عألتع ههه  عازتععيههه  ل صهههلدت عريهههلا اهههذاك كلنههه  ههههذا عألسهههبلب عال تصهههلدي   االسهههتحرعذ  نهههزعع ل ههه لب 
عاص عع بل دليالو عرهان عاسهر  ي  ل ه  هنهل  بهاأ  صه  عحله ب عأللىل لامله  لعاسيلسي     عألسبلب عأللىل إىل 

أل   هه ب أشههلتو إاي ههل عرصههلدت عاتلتخييهه  ههه  عحلهه ب بههل عرههاينتل عاسههر  يتل أل ههل للهه  لكيههف أن  سههيلن 
  لك كي   لم بالت عارسيح بل عاالاتل ل اد عألتع   عرتنلزع علي ل.

حلهه لب لعاههي جههلءو  هه  هههذع عاملصهه  "  هه " ل"فههتح" لهههذا أشههلتو لاملهه   هه  عرصههالحلو عخللصهه  اب
إىل خلتا بالد سر   ل ن ل  لك عاي لتدو   ع ا أاعمت عاي لصهف ل بكر هل "علبهل   ع تاوإىل أن عحل لب 

( كهههذاك نحههه أ عاملبهههلتعو عة يههه  6عاغههه ب مهههر  هههلتي ) اب هههلابهههالد عهههيالم لأخههه ى  اب هههلاعاقهههلهح " لعاهههي كلنههه  
 عراين  عافالني  لنحل   لركيت ل إىل عراين  عافالني ". "د  و

ل هها صههرتو هههذا عحلهه لب   أعمههل  فنيهه   تنرعهه   ن ههل  سههالو ابانحهه  عابههلتز أل عرههالت  ثهه   سههل  
( ف    نح  صرتة أل جلنب    عرمل ك  عاي دعتو ت لههل   ز ه  ل كهلن  1، 2عانسرت لتعي  ألت )ين   شك  

  ه    ي لجلنب آخه   ه  عرمل كه   يهو يلنرع عةا  عحل بي  لعالبلب عحل  عرمل ك  ع   ر  ة ملل ف    ملاينل فك  
عاحتلهههى أل عألسههه ى لهكهههذع هههه  عاصهههرتة عحل بيههه   بيحههه  بكههه  أشهههكل ل اكن هههل  ههه  ذاهههك هههه  لع ههه   هههؤق لجهههاو 

عههز خملههرق ععألسههبلب أل عاتههرعتيخ اكهه  ههه   حيحهه  اصههيح  جههذلتا   أعمههل  عاتههلتيخ لأن عختلفهه  عأل ههلك  أل 
ن )عز لجه ( سهيا عرتلر هلو علهى عألت  مبهل فمنهله  ه   هاتة عحليه  ل سهي  لفك يه   ه  ذاهك  هات اهه  جملله

 .(7)أن يرجا بل  كلنل عخلري    جلنب لعاق     جلنب أخ  
 رسمل  عحل لب لعانزععلو     حام عحليلة عاسيلسي  عرملحاة لب لز طلب  عالستحرعذ لعاسيا ة   ع ها 

عألكايههه  ل ؤسسهههه ل  ع  رعطرتيهههه عاكبههههرية عاهههي   هههه و    تيهههخ عاملهههه عق عاحهههاا لالسههههيمل   ع ههها  رعطرتيههه ع  
ق.م( عاهذي أسههتالع  ر يها دليهالو عرههان عاسهر  ي    دلاهه   2203 – 2071   ههالد ) عألكهاىسه جرن 

 هذا عحله لب عارعسهمل  ههر لامل     عألسبلب عر م   (8)لع اة ع ف  اباالا  عألكاي  نسب  إىل علصمت ل أكا 
 ه  أجه  عرهرعد عأللايه  عاهي كلنه   فتحه  إاي هل لعدي عا عفهاي  عاحا ه   ثه  عأل جهلت لعرملهلدن لعخلقهلب لكهذاك 
عاسهههيا ة علهههى طههه ق عاتجهههلتة عخللتجيههه  لهنهههل نحههه أ   عانصهههرص عرلكيههه  عاهههي  قهههري إىل ذاهههك  ثههه  عألاحهههلب عاهههي 
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 ههلو عألتبهه " أل " لههك بههالد سههر   لأكهها" أل " لههك عاملههلق عامللههري أطلح ههل عرلههرع علههى أنفسهه ن  ثهه  " لههك عل
عاحهههاا  ي ع تهههاو إىل أ اهههلت عاقههه ق عألدىنلعاسهههفل "  يهههو بهههاأو صهههفح  جايهههاة  ههه  عاسهههيا ة عخللتجيههه  عاههه

دلعت عاتلتخييهه  عاههي نحلت ههل انههل عانصههرص ( ل هها عسههتم و هههذا عانزععههلو لعاصهه ععلو   مجيهه  عأل0)ين هه  شههك  
 .(9)تهتل عألعمل  عافني   ل  لي  عاملص  عابلبل  عحلايو     تيخ عامل عق عاحاا عرالن  لصر 

ل ههل يحههل  عههه  عحلهه لب عاحا هه  يصهههح علههى  ههه لب ع  رعطرتيهه  عألشههرتي  لالسهههيمل ع هها ع  رعطرتيههه  
رتي  )ين ه  ق.م( لعاي صرتهتل انل عألارعح علاعتيه    عاحصهرت عألشه 612 – 911عألشرتي  عحلايث   ل يحلتب )

عحل بي  ل هل شه ا ه علهى  ها  هر ن لعاهي ( فكثريع  ل كلن يتبجح عرلرع   نصرص ن عاتلتخيي  ععملهن 4شك  
ق  كهه   لههر  هه  عربلاغهه  لهههر أ هه   ملهه ل    عانصههرص عاحا هه  ل ههل عحلايثهه  فيمههل  كهه  لصههف ل ع ههل  هه ب 

أل  فلصهههيل ل  حيحههه   ل هههل   يهههو نحههه أ   أ ههها دفلعيههه   ههها ال  كهههرن كهههذاك ل هههل إذع كلنههه  أسهههبلهبل  حنملههه   
 – 688  ع ههها  لك هههل هتلت هههل أل "ط  ع هههل" عحلبقههه  )نصهههرص عرلهههك أسههه   هههالن عاهههي لصهههف  فتحهههه رصههه  

ق.م( عاذي ق يستا  صا عاغزل عألشرتي ف  ب جنر ي عاهبالد  يهو يهذك  عاهنن"  ه   اينه  أشهحف ي  660
(Ishupri) (  إىل عامللصم   نفMenpi   له )  ير ل  ل له   تهلال  ترعصهال جهي  "ط  هر"  لهك  10سلف

ق يقهههف   ن هههل    ج ع هههلا  بهههه نههه صههه  لعحلبقههه  عرلملهههرن  ههه  مجيههه  عة ههه  احههها أصهههبته  ههه   ههه عو بسههه ل   
 عةخهه ي ته لفتحت هل   نصهف يههرم ... ل نمه  عرلكه  ل هه م  صه ا لليل ع هاا لألالدا  لصه و  هنف  علصههم

ه لأخهههذو  نهههلئن كثهههرية إىل بهههالد أشهههرت لأجليههه  مجيههه  عأل بهههل  عههه  أت   صههه  لمجيههه  أ رعاهههه لخيراهههه ل لشهههيت
عاسهنري   هاف  إىل لعين   لركل على أ لاين  ص  ل كل ل ل ر فل ل  ع بل المرعنص ... لف    علي ن علزي  

 بصفي سياهن".
  عختبلئههه ل عههلد  ه   رع ههكهه  فتحهل دعئمههل  يههو أن عرلهك ط  ع ههعحلحيحه  أن فههتح أسهه   هالن رصهه  ق ي

بملهها عههل ل لعسههتمللد عامللصههم   ههنف  لشهه  عحلهه ب علههى عحلل يههلو عألشههرتي    عاههااتل بملههاهل  ههر  أسهه   ههالن 
لجههلء بمل هها أشههرتابنيبل  ايمليهها فههتح  صهه   نيهه  لاههذاك فههإن  هه عءة عانصههرص عاحا هه  "تههلا إىل  حههين ل هها يع 

 .(13)رمنل ين ل 
صرت عر سهللي  دعخلي  لأخ ى خلتجي  لامل     عا كرنأذن عحل لب لعانزععلو كمل ال  نل  ك  أن  

الحهه ب عااعخليهه  لعانههزعع علههى عاسههلا  ههه  عاههي جهه و بههل عألخههري  أشههرتابنيبل  ل هه  شههرم ألكههل فبملهها لفههلة 
أسه  الن أصهبح أشهرتابنيبل   لكمهل اهبالد أشهرت ل ه  شهرم ألكهل  لكمهل اهبالد اببه  لاكه  سه علن  هل دب 

 ة علههى عاههبالد فقهه   هه اب عههليل أخيههه عنت هه  مبصهه ع عألخههري   يات ث  أشههرتابنيبل  اباسههفلسهه عالثنههلعاصهه عع بههل 
 .(11)عانريعن عاي أات م   ص ا 
الههنف  عابقهه ي  لأعمههل  رتك ههل عحلهه لب لعانزععههلو هههر عاتهها ري المههان عاملههل  ة لعاحتهه  ل هه  عة ت عاههي  

ب  اينه  ألت علصهم  سهالا  ألت عاثلاثه  عاههي   هلو نهذك  هبهذع عخلصهرص  هل أصهلحعان هب لعاسهلب لعالنت هلع ال
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ق.م( فبملههههها عال ههههها عابو عاسيلسهههههي  لعال تصهههههلدي  عاهههههي  2334 – 2112أسسههههه ل عرلهههههك ألتتهههههر    هههههالد )
عصهههف  عخههه   كل  هههل أ ي سهههل سهههحا  ألت علههه  يههها عامليال يهههل لعهههن في هههل عاههها لت فت بههه  عراينههه  ل تههه  

فلجمله    نصهرص أدبيهه  جهلءو  هه  عاملصه  عابههلبل  عاحهاا  هه  جنردههل لعاكثهري  هه  أبنلءههل احهها صهرتو هههذا عا
ق.م( ل ملها  ه  أتلع عانصهرص عألدبيه   1712 – 1749 كن مسسر أيلرع سلب   لكن اسالا  ابب  عأللىل )

عاهههي جهههلءو   ت ء عرهههان  يهههو جهههلء   لصهههف عراينههه " أن عألعهههاعء أطبحهههرع علهههى عراينههه  كلألعلصهههري عاملل يههه  
ثو عرر ى ل كاس  هبهل  رع ه  عألعيهلد ل ملهلىل أنهل عل  هى لصه عخ ن لال  ه  ألبرعب جبععاا  لو ل  لع تألو

يمليههن ن ليسههملف ن احههها هلههك عأل هههراء لعامنههملفلء جرعهههل ل ههلو كثهههري  هه  عانهههلب     عئههع بيهههرهتن لج فهه  عريهههلا 
تهلزن لعألهه عء عانهريعن عر لعات مه اافه  ععألطفل  لعا    أنك و عألم طفل ل ل له  عنهه هجه و عازلجه  لنبهذ 

لعملهه  عافههر ب عامنههتم     ملبهها )أي كقهه كل ( ذاههك عااههرد عاقههل خ عرنيهه  احهها أ ت نههه لدنسههه عامليال يههرن 
 لنح أ أيمنل   ت ء ألت: (12)لعاسرابتيرن عاذي  أ لرع عاا لت لعخل عب   عراين " 
 "ألت   دعخل ل  رو ل  خلتج ل  رو
 نحت  عسلح  عامليال يل  دعخل ل ترو    علرع ل   خلتج ل 

 احا فكرع  زعايج برعابهتل لهل ه  الزعا   ق ع  عايرم
 لعكتسحرهل لك  ن أ رعا  تافح  عل ي 

 .(10)فتحام  ألت بفمل  عاسالح  ثلمل يتحان أعء    عافتلت" 
عاسيلسهه  لعال تصههلدي عاههذي  كهه  أن  عال هها عبجلنههب أخهه   هه  أ ت عحلهه لب لعانزععههلو هههر  لاهه  

اههبالد لهههذع يههذك ع بمل ههرد عال ههتال  عنهها ل  كههرن عاههبالد أسههرية عال ههتال  عألجنهه  لالسههيمل  ههل جهه ى يملصههف اب
بملا عال تال  عاكريت ألكا  يو أسحح عاكر يهرن ع  رعطرتيه  عألكايه  لدخله   لاه   ه  عافر هى عاسيلسهي  

أل ر يكهل   هلكن عارتكهلء عاهذي  عرلك ل   كلن  هري عرلهك"  هل به ز عحلهلكن كلن  عر عن ل اباملبلتة عة ي  "  
 .(14)أستالع أن ير ا عران عاسر  ي  لي زم أخ   لكن كريت عرمل ل  "  يحلن" 

ل ههه  عأل ثلههه  علهههى  هههلالو عال ههها عب عاسيلسههه  لعال تصهههلدي عاهههي  لف هههل عحلههه لب جنهههاهل    ليههه  

ل لع ها أ  عئهه علهى أ ي س سالا  ألت عاثلاث    ع ا أخ   كل  ل أ ي سل ل ل  ص      اهرت سيلس  بل

عار   عال تصلدي اسالا  ألت عاثلاث   يو أ هتف  ابرؤلنه   ع يلتدلتع كبريع   أي ع عاذي املب  أيس  لهر أشىب

تسهل ل إىل عامللصهم  ألت لهكهذع عجتممله  عألسهبلب عااعخليه  إعاالز       برب عاحمح عاهي كهلن  ه  عرفه ل  

 .(10) لعخللتجي  الحمنلء على هذا عاسالا 
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جلنب سل  أخ  الح لب لعانزععلو ههر  هل يصهل ب ل  ه  أعمهل  عان هب لعاسهلب لعال تصهلب ل ه  

ني رسههل  رههرتع ي  هه   اينهه  عأل ثلهه  علههى سهه    عانصههب عألث يهه  عر مهه  هههر سهه    عرلههك عامليال هه  شههرتلع عخههر 

 ثه   هلنرن رهرتع ي صهنمل  ق. م لههذا عرسهل   1171نحل ل بملا  هزل  اينه  اببه   هل يحهلتب   يو (16) سبلت

   تحهف عالهرف   سن أسارعني  عاقك  لنفر   عةن63 م ل ا هل2052    ج  عابلزا  عألسرد يبلغ طر ل 

 ا عحللحه  لعاصهرللن ليحهف أ هلم عةاه لبيها رتع ي  ابتي  ل منن   أعالهل نحه  ابانحه  عابهلتز  ثه  عرلهك ره

عاملهها  عنها عابههلبلل ل منههن كتفيههه أشهمل  عاقههم  لههر  ثههل عاهه    ه  عاههذي ي  ه  جلاسههل علهى عاملهه   ل ه ا  هه 

 ههههلدة  لنرنيهههه  اتن ههههين عحليههههلة   مجيهههه  عانههههرع   عالجتملعيهههه  لعال تصههههلدي   282عرسههههل    عألسههههف   ههههل يحههههلتب 

مسهه  يهو نهل جهزءع  ن هل ليبهال لعاسيلسي  البالد ل ا أتعد عرلك شهرتلع عخهرني أن يمنه  علهى عرسهل  نحقهل اب

ملنلو عاي  مت ل عرسل     ليت ل  ا  نملته    ذاك لكمهل يحهل  "تب  هلتة عفمله " كهلن  ه  فلئهاة ههذا أن عال

عاسه    هههر عاملثههرت علي ههل  هه   به  عابملثهه  عاف نسههي    سرسهه  عاههي أ  هه و الملهلق جلنههب   ههن  هه  أسهه  عحلمنههلتة 

سههفل  راينهه  اببهه  لعاههي ال  سههتاي  عابلبليهه  عاحا هه  عاههي ال  ههزع  جرعنههب ل فلصههي    مهه   حهه  "هه  عاابحههلو عا

 .(17)بملثلو عاتنحيب عارصر  إاي ل بفمل  عريلا علرفي  عاي  غاي ل 

عةن بملا أن ع فنل  تيخ عحل لب لعانزععلو لأسهبلهبل ل  لف هل  بحهى عحله ب مبملنلههل عحلحيحه  أدعة الحته  

  أن  لحهههع عامنههه ت ابرؤسسهههلو عاثحلفيههه  لعاههها لت لعاتت يهههب   عاصهههف  عاغلابههه  ل هههل  رتكهههه  ههه  آ ت جلنبيهههه  كههه

 هه  هنههل جههلءو عههاد  هه  عرؤسسههلو عاههي عنيهه  ابامللههرم لعاثحلفهه  رتتلههف . لعررع هه  عألث يهه  أل عانصههب عاتلتخييهه 

   1964عاقملرب لالسيمل  ن م  )عايرنسهكر(  يهو جهلء  هم   حه تعو  هؤ   عابنا يه  عاهذي عحها   عهلم 

  أمهي  عررع   عألث ي  لعانصهب عاتلتخييه   ه  عخهتال  عحلمنهلتعو عاهي  نتمه  فينيسيل عاد    عررعد عاي  نصب 

االنفصههل  عهه  عاتههلتيخ  ملههل  ههري  لبهه   أن أي نصههب  تيههخ" (7  عرههلدة ) أإاي ههل لأ ههلك   رعجههاهل  يههو نحهه  

ب أن ( "أن  رع هه  عانصههب عألث يهه   هه14عاههذي يحههف شههلهاع اههه لعهه  عركههلن عاههذي يرجهها بههه "لنحهه ع   عرههلدة )
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اههذاك فههإن سههال   لأ هه   .(18)" ههى ب عليهه  خلصهه  حلمليهه  سههال ت ل لا ههل ثحلفت ههل لع  هه ل با يحهه  الئحهه " 

يحه  علهى عهل ع عحلكر هلو  عرؤسسلو عاثحلفي  ل ن هل عرتهل ف أثنهلء عحله لب لعاصه عع عرسهلح ههر لعجهب لطهين

أل لك  عاثحلفي  ابعتبلتهل ث لة لطنيه  للجهه به عق    عنلص  عحلملي  عاالز   ذعو عاحاتة لعاكفلءة  ذا ع مبل هتيعه

نن هه   نههه عامللههن لعرمل فهه  ليههذك  عاكتههلب عا ل ههلذ شيقهه لن "يبحههى جههلهال إىل عألبهها  هه  ال يملهه    تيههخ أ تههه" 

(19). 
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 شواهد صورية ألاثر احلرب األمريكية يف تدمري وسرقة املعامل األثرية يف قطران العزيز: -9

انزععهلو كمهل ال  نهل   عسهتح عء عاتهلتيخ عاحهاا اهرعدي عا عفهاي  ال  تلهف عه  بال شك أن عحله لب لع

 ثيالهتههل   عابلههاعن عألخهه ى لاكهه  عاملهه عق عاحههاا بتلتخيههه عاملميههع سههج  انههل عاسههبع عألل    هههذا عاصههرتة عرؤرهه  

عخلههري عاههذي يملمهه   بههال ل هكههذع  ههات ن )عههز لجهه ( اإلنسههلن أن خيتههلت بههل جلنههبعاههي أبهه  عحليههلة أن  سههتحين 

     كنرعهتهل خليبين عحليلة لجلنب عاق  عاذي يا   ك   ل هر مجيه   افملهه   ذاهك عانزعه  عاقه ي ة لعاهي  ها

 عاتسلح لعالستحرعذ لعحلحا لعرفلهين عافك ي  عاغ يب  عاي  تتذ طلب  عاسيلس   تة لعااي   تة أخ ى.

حلهه ب أ هه    جرعنههب  ن ههل علههى  هها ري لسهه    لعايههرم يقهه ا  اهه ع عاملزيههز بملهها سهه  سههنرعو خلهه  

عاد    عرمللق عألث ي  عاهي  ثه  صهرتة عصهمل  حلمنهلتة  ه ب  جهذلتهل   عألت  ل  كه  أ تههل شهرعها أعاه  

دب لعافههه  لعاملمهههلتة. لهنهههل ألد أن أ هههام صهههرت لع مليههه   ر هههح أ ت عاتههها ري عاهههي   عامللهههن لعألالملهههلق أمجههه  دتلسهههل 

م   عربهين عاحهاا   عاحقهل   هل أنتحه    عاسهتينلو  ه  1920ع ه  عاهذي اسه  عهلم  مل    هل عرتحهف عامل  

 عاصهههرت أ ت  هها  ة لأخهه ى  ثهه  خهههزععو  عاحهه ن عرنصهه م إىل عربهه  عحلههليل    ناحههه  عاملههاللي  يههو نال هه  

ى لن بتملجههب رههل  هه  و تهههن لأخهه   ههح عههاد  هه   ههر ف  عرتحههف لهههن ين هه  خلليهه   بهه  لسهه    لصههرت  ر 

 .(23)( 6-1جلس   ناب عألطال ! )ين   صرتة 

  بهال شهك أن عال هتال  كهلن اهه عألثه  عاكبهري    ها ري لسه    عة تلهنهل يتيت عاسهؤع  عر هن  ه  سه ق 

عاملايهها  هه  عرملههلق عألث يهه  ف ههر عاههذي أطههلح ابابلهها لأابح النههلب عمليههلو عاسهه    فههلاكثري  نههل  هها تأى عم عينههه  

عحلكر يهه  اتن ههب ل سهه ق  لعرؤسسههلوكيههرن  هها كسهه لع بههرعابو عرتههلزن عاملل هه  لعاههالعئ    يكيههف أن علنههرد عأل

عحلهههايو. عر هههن إذع علمنهههل عن  ر ههه  عرتحهههف ال يبملههها عههه  عاحصههه  علم هههرتي  –لكيهههف ال ف هههر عرههها   عاحهههاا 

 !. نملههرد إىل حههاتهتن رليهه  عرتحههفب سههلف  كيلههر  ههرت لع هها ل هها ع ههذلا  حهه ع  ههن بملهها دخههر ن بغههاعد أق يكهه  

عاسههؤع  عألل  عنمههل أابح عال ههتال  سهه    عرمتلكههلو عارطنيهه  كههلن عرتحههف  هه  عأل ههلك  عاثحلفيهه  عاههي  مل  هه  
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السهه    ل هها أخههرذ أسههتلذي عاههاكترت جههلب  خليهه  إبهه عهين عاههذي كههلن  ههاي ع عل ههل  يعهه  عة ت لعاههرتعث أنههه طلههب 

رليه  عرتحهف  ه  أعمهل  عاسه    لعان هب عاهي عسهتم و     عامنلبح عأل  يك  عاذي أ هذ  ه  عرتحهف  حه ع اهه

 ههه   بههه  عاملصهههلابو ل هههلت بيههه  عاحاههه  عألث يههه  لاكههه  ههههذع  صههه  بملههها أن  هههب  سهههن كبهههري  ههه  عاحاههه  عألث يههه  

م 2330نيسههلن عههلم  13أي بملهها عألام عاههي  لهه   عال ههتال عحملفر هه    عخلههزععو عامللريهه    عألام عأللىل  هه  

(21). 

عة ت   عأل اههلت عاكثههري  هه  عاحاهه  عألث يهه  عاههي  بهه  لجههاو ط يح ههل إىل  ههلت ل  هه  ي  اباابهه  هنههلع

ععههللتة  ثهه  عألتدن لابنههلن لإيهه عن لسههرتا لعاههي عسههتالع  دعئهه ة عأل ت عامل ع يهه  أن  سههتمليا  سههمل  ن ههل ل سههمل 

 ه  سه ق  ه  عرهرعطنل عامله ع يل عر ن هنهل اهي   ه  عامليهب أن نهذك   عة تأخ  أعلدا بملض عررعطنرن إىل دعئ ة 

عاهبالد  يهو  سهلتع  عانفهرب عامنهمليف  بهاعف   ل اهتشهث ي   م   لا  عافر هى لأعمهل  عان هب عاهي عاحا  عأل

لعحلحيحه  أن  عة تعافح  أل عاسه    أل عا  به  لخلصه   ه  عاهي كلنه   سهك  عرنهلطع عاح يبه   ه  عرتحهف بسه    

سهه    لهنهل ياه ح سههؤع  كهن كهلن عههاد ههؤالء عاسه عق  لكههن  ثلهرن  ه  ععتمهه  مجيه  ههذا عاههالعف  ال  هرت ههذا عا

 عامل ع    بال شك ه  نسب   عيل     عانلب عاذي  يفتح لن إىل عاثحلف  لعرمل ف  لعارتبي  علياة. 

ثهه  هههذع جههلءذ شههتن لههر يمهه  صههرتع احاهه  أث يهه  حبل ثهل  علههى ذاههك لالصههاف  دلتهههل لأع أكتهب 

سههتلذ   عة ت عاحا هه  لأتعد  ههين  مل فه  ههه  هههذا عاصههرت الحاهه  عاهي حبههرزة شههتن  ههل  ثهه  أ ت ف هر يمللههن عذ أ

 حيحيهه  أم  زيفهه  فملنهها ل ن هه و الصههرت أدتكهه  أ ههل  اهه   ههزلتة لاكههين أخر ههه عذ سهه اكا  هه   حيحت ههل لإذع  

هههر عرتحههف ف هه   لههك كلنهه  أصههلي  إن يسههلهن   أعلدهتههل إىل دعئهه ة لعاههرتعث اتكههرن  ههم  إطلتهههل عاصههحيح ل 
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رع  ملنلهههل  ههاي أعب ال يفحيههالجميهه  لهههذع  ثههل  بسههيح علههى عاحاهه  عألث يهه  عاههي  مل  هه  السهه    فر ملهه    أ

 .(22)( 9-7 ل  ن ل فحح )ين   صرتة عاحيم  عرلدي  عاي  ك  أن  نيلين  لن إىل 

نيسهلن عهلم  12 -8اة  ه     عة ت عانفسي  عاي س       عرتحهف عامل ع ه  خهال  عرههنلع عاملايا 

م ل هها  نرعههه  ههههذا عة ت  ههه   لثيههه  لأاهههرعح  سههملتي  لأختهههلم أسهههارعني  ل لههه  ل الئههها ال  حهههات بهههثم  2330

لجههها ط يحههه  إىل  هههلت عة ت إىل دتجههه  أن آخههه   هههل  كننهههل أن  يههه   ههها ثلعحلحيحههه  أن عاهههبملض  ههه  ههههذا عاحاههه  عألأ 

 و أخذو دعئ ة عأل ت لعارتعث عل  عل ح ل إتجلع ههذا عاحاه أث ي  إيل دلا  )بريل(  ي نتصرتا هر لصر   ا 

عرسهه ل   اباتملههللن  هه  عههاد  هه  عرن مههلو عاثحلفيهه   عألث يهه إىل لطننههل عاملزيههز ل هها أعيههاو فملههال عههاد  هه  عاحاهه  

م نقهه و فيههه 2338 ن مهه  عايرنسههكر لكههلن  هه  بههل عألشههيلء عابسههيا  هههر إصههاعت  حههرا املههلم  عاالايهه  لالسههيمل

فهههل  علهههى عرهههرتلث عحلمنهههلتي عحل اب هههلااحاههه  عألث يههه  عرسههه ل    ههه  أجههه  عاترعيههه  عحلمنهههلتي  لعاهههاف  عهههاد  ههه  ع

  البلههها لكهههذاك  ههه  عاتحهههرا نتلجهههلو فنيههه  مجيلههه   بهههاععلو عافههه  عامل ع ههه  عرمللصههه  سههه     ههه  )  كهههز لعارتعثههه

 .(20)( لعليه ه  خارة جياة "تلا إىل  ن ين أكر 21 – 13عافنرن( سلبحل )ين   صرتة 
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 التوصيات

ألد    ليهه  هههذع عابحههو أن أثبهه  عههاد  هه  عانحههل  عألسلسههي  لعاههي  كهه  أن  سهه ن   عحلفههل  علههى 

 عررتلث عحلمنلتي لعاثحل  احا ع عاملزيز لذاك    خال  عاد    عاسلبيلو عاي خلحت ل عحل ب.

عاحههاتة علههى عان ههر   عالهتمههلم ابللنههب عاتملليمهه  لعاتثحيفهه   هه  أجهه  أعههاعد أجيههل  لععيهه   تلههك -1

ح عاتملهللن لعالسهتفلدة ابعتم  لذاك    خال   ه ب عرمل فه  عحلمنهلتي  عاصهحيح  عاحلئمه  علهى تل 

عا عفههاي  عاحا هه  ل ههل  ا تههه   خمتلههف ععههلالو سههرعء عافهه  أل عألدب أل عاملمههلتة  لعدي هه   تيههخ 

أعلدة  ب  د ه ا عال هتال   عاي   ك  أصر ل األجيل  عاال ح  فم  عاس را  أن يستاي  ع نسلن

أل عاغزل عألجن    ل ه  ل تيهخ  ملهل اكه  اهي   ه  عاسه را  أعهاعد جيه   ثحهف مبمله  عاكلمه  

 انح ى ب "عراين  عافل ل "!.

    عامللئل  له  عا  ن عألل    عراتس  لعلل مل  عبتاعءلعحلحيح  هذا  سؤلاي  علمي  

تي  لبقههك  خههلص  ن ههل )عرتههل ف، عافمنههلئيلو، لزعتة البهها أن  لملههب عرؤسسههلو عاثحلفيهه  لعحلمنههل -2

عاسهيل  ، عاتلفزيهرن، عرسه ح ....( دلتع   نقه  عاثحلفه  لعرمل فهه  عحلمنهلتي  فيمهل  حا هه  ه  عهه ل  

تثنههههل عحلمنههههلتي عاحههههاا ععاملل هههه   سههههتر لة  هههه   عأل ههههلك  ج أل أعمههههل  فنيهههه  مجيلهههه   حههههلم   عأل بهههه  

 لع سال  .

عاتجهههللزعو عاهههي  تملههه    هههل لههههذع يحههه  علهههى عهههل ع دعئههه ة عة ت لعاهههرتعث رليههه  عررع ههه  عألث يههه   ههه   -0

لإ لد آاي   قج  عألشتلص عاهذي   حه    بترفري عحلملي  عاالز   لذعو عاحاتة لعاكفلءة عرالرب  

 زعتع ن أل أتع ي ن  رع   أث ي   اتا  م   سؤلاي  عااعئ ة لبا يح   مللن  لكذاك عحلهل  ابانسهب  

 ي  عرس ل  .الحا  عألث  
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لت  أعمههل  صههيفي  اباتنسههيع بههل دعئهه ة عة ت لعاههرتعث لأ سههلم عة ت   جل ملههلو بغههاعد،  أ ل ههه -4

مههههل  عاصههههيلن  عررصهههه ، عاحلدسههههي ، اببهههه ،  تمنههههم   لحههههلو دتعسههههي   ههههر  عااتعسههههلو عألث يهههه  لأع

لحيهلم ععمهل  عختيهلت أ ها عررع ه  عألث يه  عاح يبه   هم  ناهلق علل ملهلو ا اب  كهلنلعارت هين ل هل 

عخلهرعو عاهن   عكتسهلب لسهه طهالب عر ع ه  عرنت يه  عأل ه  يعاتنحيب بقهك  عمله  يتفلعه   مله

 ت   ةعامنهههه لتي   ههههم  ععههههل  عأل تي لههههه  خاههههرعو أسلسههههي   حههههرم هبههههل عاملايهههها  هههه  أ سههههلم ع

 علل مللو عامل بي  لعألجنبي .
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 اهلوامش

. هنهلع عاملايها  ه  عاكلمهلو عاهي  هاخ  1980 ، عا عزي نما ب  أ ي بك ، خمتلت عاصحلح، عاكريه -1

،  ته  128  ابب عحل لب لعرمللتع لال  تلف كثريع    ملنلهل  ن ل عألفملهل  عاثالثيه :  ه ب ص 

 .061، ص ع ص. 604، نزع ص 428، ع ع ص 021ص 

 .  13 – 9، ص1988اريا. سينت، ف  عاق ق عألدىن عاحاا،   مج  نما دتلي ، بغاعد  -2

 ل ه  دكتههرتعا أجيهزو  هه  طصه  صههبح ، عصه  نينهري عاابحهه  عخلل سه  دتعسهه  أث يه ، أعلميله ،  

 .1، ص2336 سن عة ت/ كلي  عةدعب/ جل مل  بغاعد، 

 .62 – 61، ص 1980عااابغ.  ح ، عللدت. لايا، عصرت  ب  عاتلتيخ، بغاعد،  -0

 – 166ص  ،1986اب ههههه . طهههههه،  حا ههههه     تيهههههخ عحلمنهههههلتعو عاحا ههههه ، علهههههزء عألل ، بغهههههاعد، 

168. 

 .62 – 61، ص 1988عحلمنههلتة،   مجهه  اافهه  عخلههرتي، بغههاعد،  ديفيهها، أل ههي . جههرعن، نقههؤ

احهها  ملههلت  عابههل ثرن علههى  حسههين عاملصههرت عحلج يهه  عاحا هه  إىل عههاة عصههرت تئيسهه  لأخهه ى  نريهه  

زيها ابالعتملد علهى طه ق صهنلع  عةاه  لأ هرع  عرمليقه  عاهي كلنه  سهلئاة   ههذا عاملصهرت ين ه  ر

 .161 – 60   عرمللر لو: اب  . طه، عرصات عاسلبع، ص 

 .14 -9ديفيا، أل ي ، جرعن، عرصات عاسلبع، ص  -4

 . كذاك ين  :27-17عااابغ.  ح ، عللدت لايا، عرصات عاسلبع، ص

5- Gates, C, Ancient Cities The Archaeogy Of Urban Life In The 

Ancient Near East And Egypt, Creece, And New york, 2003, pp 13 

– 28. 

6- Crawford. H, Sumer And Smerians, Cambridge, 1991, pp 1- 12. 
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7- Wolly. L, Mesopotamia And The Middle East, London, 1961, pp 15 

– 36. 

 ين    ر  عاتسلس  عاز ين األدلعت عحلمنلتي    عامل عق عاحاا:

 .23 – 19، ص 1987بغاعد،  ،امل عقلن تشيا، عاكقل  عألث ي   عاصلحل.  ح

 .0عااابغ.  ح ، عللدت. لايا، عرصات عاسلبع، ص  -0

 .166 – 160اب  . طه، عرصات عاسلبع، 

عل . فل   عبا عارع ها، "عرنجهزعو عاسيلسهي  لعاملسهك ي    عصه  فجه  عاسهالالو عاسهر  ي "، جمله   -6

 .22 – 23 ، ص1987بغاعد،  ،عررتد، ععلا عاسلدب عق ، عاملاد عاثلاو

 .040 – 042اب  . طه، عرصات عاسلبع، ص  -7

 .20 – 22عل . فل   عبا عارع ا، عرصات عاسلبع، ص 

 .23عل . فل   عبا عارع ا، عرصات عاسلبع، ص  -8

 .009اب  . طه، عرصات عاسلبع، ص  -9

 .024 – 020عرصات نفسه، ص  -13

 .160 – 161، ص 1979سلكز. هلتي، ع م  ابب ،   مج  عااكترت عل   سليملن، عررص ،  -11

 .218 – 210، ص 1976اب  . طه،  حا     أدب عامل عق عاحاا، بغاعد،  -12

عرتريل. نرعاه  أرها،  هاخ    دتعسه  عحليهلة عال تصهلدي  االاه  ألت عاثلاثه     هرء عار ئهع عرسهملتي   -10

 .019 – 018، ص 2337)عرنقرتة ل ري عرنقرتة(، بغاعد 

 – 083، ص 076 – 070منهلتعو عاحا ه ، عرصهات عاسهلبع، ص اب  . طه،  حا      تيخ عحل -14

081. 
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بههر  ل. جههل لآخهه لن،، عاقهه ق عألدىن عحلمنههلتعو عربكهه ة،   مجهه  عاههاكترت عههل   سههليملن، عررصهه ،  -10

 .109 – 106، ص 1986

 .096 – 090اب  . طه،  حا      تيخ عحلمنلتعو عاحا  ، عرصات عاسلبع، ص 

 .237ات عاسلبع، ص بر  ل، جل لآخ لن، عرص -16

، ص 1991، بغهاعد، 0تشيا. فرزي، عرلك ررتع ي جمهاد ل هاة عاهبالد، عررسهرع  عاذهبيه ، عاملهاد  -17

09 – 42. 

. 12- 9ص ، 1980، بغههههاعد، 4  لههههرم. طههههلتق عبهههها عارهههههلب، جملهههه  عاههههرتعث لعحلمنههههلتة، عاملههههاد  -18

عل ح هل عالهتمهلم ابامللهرم عايرنسكر    عرن ملو عاالاي  عاتلبمل  األ ن عرتحهاة لعاهي أخهذو علهى 

  انههان لعاههذي جههلء "هه  عنههرعن "عحلهه لب  1940لعاثحلفهه   يههو عحهها  ؤ  هههل عات سيسهه  عههلم 

 راهها   نفههرب عانههلب فرسههلئ  عاههافلع عهه  عاسههالم  ههب أن  حههرم   نفههرب عانههلب كههذاك" ين هه  

، ص 1948و، ل حهههاة الرتبيههه  لعامللهههن لعاثحلفههه ، بهههري صهههملب  سههه ، عأللنسهههكر  ن مههه  عأل هههن عرت

13. 

 .132، ص 9، ص 1979عااابغ.  ح ، تشيا، فرزي، علن عرتل ف، بغاعد،  -19

 .03 – 29عرصات نفسه، ص  -23

  مللر   أفلدذ هبل عااكترت جلب  خلي  إب عهين  اي  عاسلبع  يع  عة ت لعارتعث. -21

   لج  عاحا  عألث ي  عرس ل  . أ ا    ايو ع    يل    -22

 عحلمنلتي عرس لق    عامل عق( نق  ه  ن م  عايرنسكر. ثع ت م بملنرعن )2338 حرا امللم  -20
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 األشكال

م لهه   هالتة  ه  051م لع  ه ل 8851 سل  عانسرت:  سل   صنرع     عحلج  عا  ل  يبلغ عت فلع ل  -1

عألعلهههى عرسهههل   نحر ههه  عانحههه  عابهههلتز لهههه   ثههه   ليههها النتصهههلت عرلهههك أاعمت  لهههك اكههه  علهههى 

أجزعء  ن ل كتلب  لي  ه    جهزأ  ه  عرسهل  عألاه   ل غا   ايس  كل ل   اين  أل  ل ععللتة لعرسل

ننك سر عألا  عا ئي  راين  ل  لهر حبجن كبري ل ا  سك عألعهاعء   شهبك  كلاسهمك لي  ه  

فههرق عاقههبك  أم دلكهها لهههر  يههرعن خهه ع  نسهه  بهه أب أسهها لهههر يملتلهه  أسههاي  لهههر ت ههز عرههرو 

ر عاصرللن ل  ههذع علهزء    ه  ع به    ههل  يهرعن خه ع  )أسها لابايا عايم   سك عألا  ننك س

ل  جلنهب أخه   جمنح( ليحف أ ل ه عاه لهر خبرذ ه عرح ن  تمبل  قري إىل نزل  ننك سهر  ه  ع بتهه.

عا  هههلح ك أاعمت لههههر يتحهههام جممرعههه   ههه  جنهههردا لههههن   صهههف  ههه  رلههه   ههه  عرسهههل  ي  ههه  عرلههه

ق جثهههو عألعهههاعء ل  جهههزء أخههه     ههه  عانسهههرت لهههه   هههن   لن فهههر عرهههاتعل ي  ههه لن لههههن يسهههري 

علثهههو ل  صهههرتة أخههه ى  ههه  عرسهههل  ي  ههه  أاعمت لههههر   ع بتهههه علئهههاع  نتصههه ع  ههه  عرمل كههه  يحهههام 

جنردا لأخريع يترا عانص     ف  اسكب عرلء عرحاب ل حاا عاح عبل على  هر مجهلع  األباهل  

 عاص ع .

 عاملهه عق عاحههاا،   مجهه  ل ملليههع عاههاكترت عيسههى سههليملن لسههلين ين هه :  رت كههلو. أناههرعن، عافهه   

 .147، ص 1970طه عاتك يي، بغاعد، 

تعيه  ألت:  ه  عة ت عر مه  عاههي عثه  علي هل   عرحهرة عرلكيهه    ألت ل سهمى تعيه  ألت لههر صههنالق ذل  -2

ا عرقهلها ث   حر  زخ فيه   ثه   قهلها  ه ب لعنتصهلت عمله  ههذالأتبمل  ألجه ك  جلنب فيه ث

 حههر   لت  يههو نقههلها   ثالثهه ا  لعاههالزلتد ل هها ثبتهه  برعسهها  عاحهه هه   اهه  صههغرية  هه  عاصهه
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عألخه ى  قهلها عنتصههلت  ل ثه  عاههثالث لعاحتلهى قهلها   بيه  ي  ه  في ههل علنهرد لعامله ابو عحل بيهه  

 بري.خال   جمه عاك  لش عب ل حاا عاح عبل ل ك   ييز عاقتصي  عا ئيس  عرمثل  ابرلك  

 – 94، ص 1988ين  : ارتيا. ستل، ف  عاقه ق عألدىن عاحهاا،   مجه  نمها دتليه ، بغهاعد، 

90. 

لهه   صهنرع   ه   جه  ت له   عألكهاى:    عرسهالو عاهي  ملهرد إىل عاملصه  عألكاى سل  ن عم سل  -0

نتصههلت علع هها ابانحهه  عابههلتز لههه   ثهه  م لههه   نحر هه   هه  جلنههب 2لتدي عالههرن طر ههل يحههلتب 

لاهك نه عم سهل علههى عأل هرعم عالهرابيل الههذي  كهلنرع يتتهذلن  ه  عرنههلطع علبليه  عاقهملاي  عاقهه  ي  عر

ل هها  ع ههاهر أدى عا عفهاي  عاحا هه   حه ع  ههن كمهل  قههري عاكتهلابو عاههي  منهمن ل عرسههل  ل   ه  ت ههرز 

لي  هه   صههرت نهه عم يسهه  حبجههن كبههري لهههر ي  ههاي عخلههرذة عرح نهه  ليمهه  بيهها ت ههح لابألخهه ى عاحههرب

ايل كهههأ ل ههه شههتن  هها أصههيب بهه  ح لعألخهه  ي  ههه  يترسهه  إايههه ل  عألسههف  ي  هه  علنههرد عأل

 ب  ل  ن عااريل  لي    عألعاعء لهن يتسل ارن  يو  ثل  عألشجلت   بيع  جبلي .

 ين  :

Gates, C, Ancient Cities The Archaeology Of Urban Life In The 

Ancient Near East And Egypt, Creec, And Rome, London And New 

York, 2003, pp 54 – 55. 

ي  ت عرقهلها عاهي صهرتو ابانحهه  عابهلتز   عألاهرعح علاعتيه  عاهي زينهه  عهادع  ه  عاحصهرت عألشههر بملهض  -4

فم  أج   ثبي  دعلئن ع  رعطرتي  عألشرتي  كلن البا أن  ر   مللتع عاياة دعخليه  لخلتجيه  

ألنههرعع عألسههلح  لعاههاتلع عاههي عسههتتا     عرملههلتع لنههرع عالبههلب  يههو نحلهه  انههل صههرتة   مهه  

عحل  ي لعامل ابو عحل بي  لعاابيمل  عاي جه و في هل ههذا عرملهلتع سهرعء أكلنه    عرهان أل علبهل  أم 

عاس ر  لعألهرعت لنحل  انهل كهذاك عألسهلايب عاهي أ بمله    ههذا لعاهي ال  كهلد  لهر  ن هل  هل 
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علنهههرد بتصهههليب ن علهههى  إعهههاعمتجههه  أل ايو كلاتملهههذيب بههه بح عأليهههاي لعألعرملهههلتع   عاملصههه  عحلههه

 أعماة أل ذحب  ن اباسير  أل عخلنلج .

 ين   رزيا    عرمللر لو:

Frankfort. H, The Art And Architecture Of Ancient Orient London, 

1954, pp 174 – 185. 

 
 Gates. C, Op. Cit, pp 42 - 43  مسلة النسور / عن: -1 –شكل 

 
 .Gales. كالل:: 921راية أور/ عن: مورتكات. أنطوان، املصدر السااب،،    – 8-شكل 

C, Op, Cit, p 48. 
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 .Gates. C, Cit, p 54مسلة نرام سني/ عن:  -9 –شكل 
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